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چکیذُ
ٍبکاٍی 1سهیٌِی هْوی اس دادُکاٍی 2است کِ هقادیز هَرد استفادُ آى با استخزاج داًص هَردًظز اس  WWWبذست هیآیذ .دادُ-
کاٍی در سِ سهیٌِ دادُکاٍی ،هتيکاٍی ٍ ٍبکاٍی ػول کاٍش را اًجام هیدّذ .در ایي هقالِ اس راّکارّایی استفادُ ضذُ کِ هفَْم
ٍبکاٍی را هؼزفی هیکٌٌذٍ .بکاٍی با دادُ ًیوِساختیافتِ یا غیزساختیافتِ سزٍکار دارد ٍ خَاستار استفادُ خالقاًِ اس تکٌیک-
ّای دادُکاٍی است .فزآیٌذ ٍبکاٍی در چْار سیزٍظیفِی هٌبغ کلکسیَى دادُ ،پیص پزداسش دادُ ،اکتطاف الگَ ٍ تحلیل الگَ
گزٍُبٌذی ضذُ استٍ .بکاٍی را هیتَاى در سِ ًَع هتفاٍت Web ٍ Web Structure Mining ،Web Content Mining
 Usage Miningدستِبٌذی کزدّ .ذف اس ایي هقالِ ارسیابی گذضتِ ٍ حال ٍبکاٍی استّ .وچٌیي خالصِای اس رٍشّا ٍ تکٌیک-
ّای ٍبکاٍی ٍ کاربزدّای آى ارائِ ضذُ ٍ هزٍری بز تَسؼِ پژٍّصّا ٍ بزخی اس ًتایج هْن پژٍّصّا ی اخیز ارائِ هیضَد.

کلوات کلیذی
Web Usage Mining ،Web Structure Mining ،Web Content Mining ،Data Mining ،Web Mining

 -1هقذهِ
دس ػلش حبضش اًؼبًْب ثیؾ اص ّش صهبًی دادُ ٍ اعالػبت ایدبد هیکٌٌذ
ٍآًشا هٌتـش هیػبصًذ .دس ٍاقغ اعالػبتی کِ دس اختیبس هب قشاس داسد ثؼیبس
ثیـتش اص آى اػت کِ ثتَاى آىسا تدضیِ ٍ تحلیل کشد .ثِ ّویي دلیل،
اًتخبة هٌبثغ هَسد ًظش کبسثش ثب ایي حدن صیبد اعالػبت سٍص ثِ سٍص
هـکلتش هی ؿَد .ایي هؼئلِ دالیل هختلفی داسد ،اص خولِ ایٌکِ ٍة
خیلی ثضسگ ٍ پیچیذُ اػت ٍ سؿذ سٍص افضًٍی داسد .دادُ ّبی ٍة ثِ
ػشػت دس حبل تغییشًذ .ثب ٍخَد ایٌکِ ٍة اص لحبػ اًذاصُ ثِ ػشػت دس
حبل سؿذ اػت ٍ اعالػبت آى ثغَس هذاٍم تغییش هیکٌذ ٍ ثِسٍص هی-
ؿَدٍ .ة ّیچگًَِ ػبصهبًذّی هٌغقی ًذاسد .گشچِ هوکي اػت ثخؾ-
ّبی کَچکی اص ٍة ػبصهبًذّی خَثی داؿتِ ثبؿٌذ اهب دسکل ٍة
ػبصهبًذّی کبهال غیشػبختیبفتِ داسد.
ػالٍُ ثش ایٌْب ٍة کبسثشاى هتفبٍتی داسد ٍ ّشکبسثش هوکي اػت تٌْب
ثخؾ کَچکی اص ٍة سا هذًظش قشاس دّذ .دس ًتیدِ ،کبسثشاى آًالیي
هـکالت صیبدی دس یبفتي اعالػبت هَسدًظش داسًذ .هَتَسّبی خؼتدَ
ثِ کبسثشاى دس یبفتي هٌبثغ اعالػبتی هشتجظ کوک هیکٌٌذ اهب هَتَسّبی
خؼتدَ داسای هـکالت صیبدی ّؼتٌذ .یک ػٌَاى هوکي اػت دس
كذّب یب ّضاساى ػٌذ سا ٍخَد داؿتِ ثبؿذ کِ ثبػث هیؿَد هَتَس
خؼتدَ اػٌبد غیشهشتجظ صیبدی سا ّوشاُ ًتبیچ خؼتدَ ثشگشداًذ.
ّوچٌیي تؼذاد صیبدی اص اػٌبد کِ کبهال ثِ ػٌَاى هَسد ًظش ٍاثؼتِ
ّؼتٌذ هوکي اػت کلوبتکلیذی کِ حبٍی آى هَضَع اػت ٍخَد
ًذاؿتِ ثبؿذ .هدوَػِ اعالػبت هَخَد دس ٍة هٌبثغ غٌی ثشای ٍة-

کبٍی ثَخَد هیآٍسًذ کِ هیتَاًذ دس خؼتدَ ٍ اػتخشاج هٌبثغ
اعالػبتی ثِّوشاُ ثْجَد دس ػولکشد هَتَسّبی خؼتدَ کوک کٌذ.
دس ایي هقبلِ اثتذا ثشسػی اخوبلی ثشسٍی دادُکبٍی ٍ ٍةکبٍی هی-
پشداصین .اداهِ هقبلِ ثِ ایي كَست ػبصهبًذّی ؿذُ ،دس ثخؾ  ۳فشآیٌذ
ٍةکبٍی ؿشح دادُ ؿذُ اػت .دس ثخؾ  ۴عجقِثٌذی ٍةکبٍی سا ثغَس
خالكِ ثیبى کشدین ٍ دس ثخـْبی ۷ٍ ۶، ۵هْوتشیي سٍؿْب ٍپظٍّؾّب،
اص گزؿتِ تب ثِ حبل دس ػِ ًبحیِ ٍةکبٍی هَسد ثشسػی قشاس خَاّین
داد ٍ دسپبیبى دس ثخؾ ً ۸تیدِ گیشی سا اسائِ دادُاین.

 -2بزرسی اجوالی
دس ػبل ۶۹۹۶ثشای اٍلیي ثبس ٍ Etzioniاطُ ٍةکبٍی سا ثکبس ثشد.
 Etzioniاثتذا فشضیِای ثیبى کشد کِ دسآى اعالػبت سٍی ٍة ثِ
اًذاصُ کبفی ػبختیبفتِ ثَدًذ ٍ ّوچٌیي عشح کلی صیشٍظبیف ٍة-
کبٍی سا ثیبى ًوَدٍ .ةکبٍی  Etzioniاص تکٌیکّبی دادُکبٍی ثشای
کـف ٍ اػتخشاج اعالػبت ثلَست خَدکبس اص اػٌبد  WWWاػتفبدُ
هیکشد( .)۲ثغَس کلی دس دادُکبٍی ػِ ًَع کبٍؽ ٍخَد داسد ۺ دادُ-
کبٍی ،هتيکبٍی ٍ ٍةکبٍی .چبلؾّبی صیبدی دس هؼبئل ایي ػِ
حَصُ تحقیقبتی ٍخَد داسد ( .)۶دػتیبفتِّبی تحقیقبت دادُکبٍی اص
استجبط ّبی ًبدسػت دس حل ثؼضی اص هؼبئل اكلی تحقیقبت آهبسی
هبًٌذ هؼئلِ old ageخلَگیشی هیکٌذ .دادُکبٍی ثغَس ػوذُ ثب دادُ
ػبختیبفتِ دس یک پبیگبُ دادُ ػشٍکبس داسد دس حبلیکِ هتيکبٍی ثغَس
ػوذُ ثب دادُ یب هتي غیشػبختیبفتِ ػشٍکبس داسدٍ .ةکبٍی دس هیبًِ
قشاس داسد ٍ ثب دادُ ًیوِػبختیبفتِ ٍیب غیشػبختیبفتِ ػشٍکبس داسد.

ٍةکبٍی خَاػتبس اػتفبدُ خالقبًِ اص تکٌیکّبی دادُکبٍی ٍ یب هتي-
کبٍی اػت ٍ سٍیکشدّبی آى هـخق اػت .اػتخشاج دادُّبی ٍة
یکی اص چبلؾاًگیضتشیي ٍظبیف دادُکبٍی ٍپشٍطُ هذیشیتدادُ اػت(.)۲
دس ایٌدب تؼبسیفی ثشای دادُکبٍی ٍ ٍةکبٍی اسائِ هی دّین ۺ دادُکبٍی
ػجبست اػت اص اػتخشاج اعالػبت ٍ داًـی کِ ثشای افشاد ًبؿٌبختِ
اػت ٍ داًؾ ثبلقَُ سا اص تؼذاد صیبدی دادُ تلبدفی ًبکبهل ٍهجْن اص
ثشًبهِ ّب اػتخشاج هیکٌذٍ .ةکبٍی کبسثشدی اص تکٌَلَطی دادُکبٍی
اػت کِ الگَ ّبی ثبلقَُ ،هفیذ ٍ ّوچٌیي اعالػبت پٌْبى اػٌبد ٍ
فؼبلیت ّبی ٍة سا اػتخشاج هیکٌذٍ .ةکبٍی سٍی دادُّبیی هبًٌذ
هحتَای كفحبت ٍة،اعالػبت دػتشػی کبسثش ٍ ّبیپشلیٌک هیبى
كفحبت کبس هیکٌذ ثشای دػتیبثی ثِ ٍیظگیّبی راتی ثیي اؿیبء دادُ
اص عشیق سٍؿْبی ٍ inductive learning ،machine learning
تحلیل آهبسی ثشای یبفتي الگَّبی ثبلقَُ  ،خبلت ٍ اعالػبت ضوٌی
هَسد اػتفبدُ دس سٍؽّبی دادُکبٍی توشکض هی کٌذ(.)۳





 -3فزآیٌذ ٍبکاٍی
هغبثق ثب فشضیِ ٍ Etzioniةکبٍی ثِ چْبس صیشٍظیفِ صیش تقؼین هی
ؿَدۺ





هٌجغ کلکؼیَى دادُ
پیؾ پشداصؽ دادُ
اکتـبف الگَ
تحلیل الگَ

 -1-3هٌبغ کلکسیَى دادُ

دس اػتفبدُ ٍ کبٍؽ دادُ ٍة ،ثیـتشیي تَخِ هٌبثغ دادُ ثش سٍی فبیل-
ّبیثجتٍ ۳ة ،سٍی ٍةػشٍس اػت .فبیلْبی ثجت ٍة ،سفتبس هالقبت
کٌٌذگبى ٍة سا ثلَست خیلی ٍاضح ثجت ٍ ًگْذاسی هیکٌٌذ .فبیل
ّبیثجتٍة ؿبهل  client log ٍ agent log ، server logاػت.

 -2-3پیصپزداسش دادُ
هدوَػِ دادُ ثغَس کلی ٍیظگی ًبکبهل ثَدى ،افضًٍگی ٍ اثْبم سا داسد .ثِ
ایي هٌظَس ثشای اػتخشاج هَثش داًؾ ،پیؾپشداصؽ هدوَػِ دادُ
ضشٍسی اػت .پیؾپشداصؽ هیتَاًذ دقت سا ثشای دادُکبٍی فشاّن
ًوبیذ .پیؾپشداصؽ دادُ ؿبهل پبکؼبصی دادُ ،تـخیق کبسثشاى،
تـخیق ّ sessionبی کبسثش ،هؼیش هکول دػتیبثی ٍ تـخیق
تشاکٌؾ اػت .کِ دس اداهِ ّشیک سا ثغَس خالكِ ؿشح هیدّینۺ
ٍ ظیفِ اكلی پبکؼبصی دادُ ،حزف دادُ افضًٍِ اص فبیلثجت-
ٍة اػت کِ ثِ دادُّبی هفیذ استجبعی ًذاسد ٍ ثِ حَصُ
اؿیبء دادُ هحذٍد هیؿَد.
 تـخیق کبسثش ،ثبیذ ثؼذ اص پبکؼبصی دادُ اًدبم ؿَد .هٌظَس
اص تـخیق کبسثش ،احشاصَّیت ّشکبسثش اػت .تـخیق کبسثش



هی تَاًذ ثب هفَْم تکٌَلَطی کَکی ،تکٌَلَطی ثجت کبسثش ٍ
قَاًیي اکتـبفی کبهل گشدد.
تـخیق  sessionکبسثش ،ثشاػبع"تـخیق کبسثش" اًدبم
هی ؿَد .ثِ ّویي هٌظَس اعالػبت دػتشػیکبسثش ثِ چٌذ
فشآیٌذ  sessionخذاگبًِ تقؼین هی ؿَد .ػبدُ تشیي سٍؽ،
اػتفبدُ اص سٍیکشد تخویي  time-outاػت .اگش ثبصُ صهبًی
هیبى دسخَاػتّبی كفحِ اص هقذاس هؼیٌی تدبٍص کٌذ،
هبًٌذ ایي اػت کِ کبسثش یک  sessionخذیذ سا آغبص کشدُ
اػت.
ثذلیل اػتفبدُ گؼتشدُ اص تکٌَلَطی  cashingكفحِ ٍ
ػشٍسّبی  ،proxyهؼیش دػتشػی ثَػیلِ فبیلّبیثجت
ٍةػشٍس ًگْذاسی هیؿَد کِ هوکي اػت ایي هؼیش ثجت
ؿذُ هؼیش دػتشػی کبهل کبسثشاى ًجبؿذ .فبیلثجت ًبکبهل،
سٍی الگَی دػتشػی کبسثشاى اثش هیگزاسد .ثٌبثشایي اضبفِ
کشدى هؼیش دػتشػی الصم ًیؼت ٍ ثب ثکبس ثشدى هؼیش
هکول هی تَاى اص خَاف تَپَلَطی ٍةػبیت ثشای تحلیل
كفحبت اػتفبدُ کشد.
تـخیق تشاکٌؾ ،ثشاػبع تـخیق  sessionکبسثش اػت.
ثِ ّویي هٌظَس تشاکٌؾّب سا هغبثق ثب خَاػتِّبی ٍظبیف
دادُکبٍی تقؼین یب تشکیت هیکٌذ.

 -3-3اکتطاف الگَ
اکتـبف الگَ اعالػبت هَثش ،خذیذ ٍ داًؾ سا ثب اػتفبدُ اص الگَسیتن
کبٍؽ اػتخشاج هیکٌذ .ایي سٍؽّب ؿبهل تحلیل دػتِثٌذی ،اکتـبف
قَاًیي ٍاثؼتگی ،اکتـبف الگَی تَالی ،تحلیل خَؿِ ثٌذی ٍ هذلؼبصی
ٍاثؼتگی اػت .کِ دس اداهِ ّشیک سا ثغَس خالكِ ؿشح هیدّینۺ
 تحلیل دػتِ ثٌذی  ،عجقِ ثٌذی گشٍُ ّب هغبثق ثب گشٍُ
ّبی اص پیؾ تؼشیف ؿذُ اػت  ،کِ اػبػبً ًـبى دٌّذُ
پشٍفبیل کبسثش ثشای ایدبد گشٍُ کبسثشاى اػت.
 اکتـبف قَاًیي ٍاثؼتگی ،اػبػبً ثشای اػتخشاج "قَاًیي
هشتجظ" اص اعالػبت دػتشػی دس فبیل ثجت پبیگبُ دادُ ٍة
ٍ یبفتي استجبعبت پٌْبى دادُّب ثَػیلِ تحلیل پیًَذ ثشای
دػتشػی کبسثشاى ثِ كفحبت ٍة اػتفبدُ هیؿَد.
 اکتـبف الگَی تَالی ،اص هذلی اػتفبدُ هیکٌذ کِ ساثغِ
تَالی صهبًی ثیي هدوَػِ هَسد تجبدل سا داسد .ثش سٍی فبیل-
ّبی ثجت ػشٍس ،هالقبت کشدى کبسثشاى ثلَست یک ػشی
صهبًی گؼؼتِ اػت ٍ ایي تَالی ّب سٍی سفتبس کبسثشاى
تبثیشگزاس اػت.
 تحلیل خَؿِثٌذی ،کبسثش یب آیتنّبی دادُ ثب هـخلبت
هـبثِ سا عجقِثٌذی هیکٌذ .ثشای هدوَػِی کبسثشاى یب
آیتنّبی دادُ ثب هـخلبت هـبثِ یکذیگش ًیض اػتفبدُ هی-
ؿَد.



ّذف اص هذلؼبصی ٍاثؼتگی ،تَػؼِ هذلی اػت کِ هی تَاًذ
ٍاثؼتگی ّبی هْن ثیي هتغییشّبی هختلف دس حَصُ ٍة سا
ؿشح دّذ کِ ثِ تٌْبیی ًوی تَاًذ چبسچَثی ثشای تحلیل
سفتبس کبسثش فشاّن کٌذ اهب تَاًبیی ثبلقَُ پیـگَیی هلشف
هٌبثغ ٍة سا داسد.

 -4-3تحلیل الگَ
تحلیل الگَ اػبػبً ثشای اًتخبة الگَی هَسد ػالقِ دس هدوَػِ الگَّبی
یبفتِ ؿذُ اػت کِ ثَػیلِ هذل الگَسیتن اکتـبف الگَ اًدبم هیؿَد.
ّذف یبفتي هذل ثباسصؿی هبًٌذ ،قَاًیي ٍ حبالت هَسد ًظش ٍ ػبختي
ساثظ گشافیکی کبسثش ثب اػتفبدُ اص تکٌیک ّبی ثلشی ػبصی اػت(.)۴,۳

 -4طبقِ بٌذی ٍبکاٍی

پبػخ دّی ثْتش ثِ ًیبصّبی ثشًبهِّبی تحت ٍة اػتً .تبیح Web

 Usage Miningاص تؼبهل کبسثش ثب یک ٍةػشٍس ؿبهل فبیلّبی ثجت
ٍةّclick stream ،ب ٍ تشاکٌؾّبی پبیگبُدادُ یک یب چٌذ ػبیت
هشتجظ ،ثذػت هیآیذ( Web Usage Mining .)۵دس ػِ فبص گشٍُ-
ثٌذی هی ؿَدۺ
 پیؾپشداصؽ
 اکتـبفالگَ
 تحلیلالگَ

فایل ثبت سرور

دادُکبٍی

پبکؼبصی
دادُ

پیؾ
پشداصؽ
دادُ

ٍةکبٍی ثشاػبع ایٌکِ کذام قؼوت اص ٍة هَسد ثشسػی اػت هی
تَاًذ دس ػِ ًبحیِ دػتِ ثٌذی ؿَد(.)۴




Web Content Mining
Web Structure Mining
Web Usage Mining

 Web Content Miningفشآیٌذ اػتخشاج اعالػبت هفیذ اص هحتَای
اػٌبد ٍة اػت .کِ ؿبهل هتي ،تلبٍیش ،كذاٍ ،یذیَ ٍ یب سکَسد ّبی
ػبختیبفتِ هبًٌذ لیؼتّب ٍ خذٍلّب هی ثبؿذ .فؼبلیتّبی پظٍّـی
دس ایي صهیٌِ ؿبهل اػتفبدُ اص سٍؽّبیی اص قجیل ثبصیبثی اعالػبت
) ٍ (IRپشداصؽ صثبى عجیؼی ) (NLPاػت .قؼوت اكلی کبس اػتخشاج
داًؾ اص تلبٍیش اػت  -دس صهیٌِ پشداصؽ تلَیش ٍ ثیٌبیی هبؿیي -
اػتفبدُ اص ایي تکٌیک ّب دس  Web Content Miningسؿذ ػشیؼی
ًذاسد(.)۵
 Web Structure Miningػبختبس ػوَهی ثِؿکل گشاف داسد کِ
ؿبهل كفحِّب ٍة ثؼٌَاى گشُّب ٍ اثشلیٌکّب ثؼٌَاى لجِّبی اتلبل-
دٌّذُ ثیي دٍ كفحِ هشتجظ اػت Web Structure Mining .هی-
تَاًذ ثؼٌَاى فشآیٌذ اکتـبف اعالػبت ػبختبس ٍة دس ًظش گشفتِ ؿَد(۴
.)۶, ۵,
ابرلینک
سند وب

 Web Usage Miningکبسثشدی اص تکٌیکّبی دادُکبٍی ثشای
اکتـبف الگَی کبسثشد هَسد ًظش اص دادُ ٍة اػت .کِ ثشای دسک ًیبصّب ٍ

الگَّبی کبسثشد

داده سایت

ضکل ( : ) ۲فزآیٌذ کاٍش کاربزد ٍب

دس پیؾپشداصؽ ،اٍلیي سٍیکشد ثشای ثبصیبثی دادُی خبم اص هٌبثغ ٍة ٍ
پشداصؽ دادُ اػت .کِ ثغَس خَدکبس دادُ خبم سا تغییش ؿکل هیدّذ.
اکتـبف الگَ ،ثش عجق پیؾپشداصؽ دادُ ،داًؾ سا کـف هیکٌذ ٍ اص
تکٌیک ّبی کـف داًؾ هبًٌذ  ٍ machine learningسٍالّبی
دادُکبٍی اػتفبدُ هیکٌذ .تحلیل الگَ ،فشآیٌذ ثؼذی اص اکتـبف الگَ
اػت کِ كحت الگَ سا سٍی ٍة ثشسػی هیکٌذّ .وچٌیي چگًَگی
پیبدُػبصی الگَ دس ٍة سا ثشای اػتخشاج اعالػبت اص سٍی ًتبیح خؼتدَ
یب اػتخشاج داًؾ ثشسػی هیکٌذ (.)۴

Web Content Mining -5
هقبدیش  Web Content Miningثب اکتـبف اعالػبت یب داًؾ هفیذ
اص سٍی هحتَای كفحِ ٍة ثذػت هیآیذMargaret H. Dunham .
ثیبى کشد  Web Content Miningاص سٍی اػوبل اًدبم ؿذُ ثَػیلِ
هَتَسّبی خؼتدَی پبیِ هیتَاًذ گؼتشؽ یبثذ .تَػؼِ اخیش دادُکبٍی
چٌذ سػبًِای هحذٍدُی ٍػیؼی اص هٌبثغ ٍة سا دسثش هیگیشد کِ ؿبهل
تلَیش ،كذاٍ ،یذیَ ٍ غیشُ اػت( .)۶اص آًدب کِ تفؼیش تلبٍیش سٍی ٍة
ثغَس ػبدی هوکي ًیؼت ٍ ّوچٌیي تلبٍیش ٍة ثذلیل صیبد ثَدى
هفبّین دس ػکغ ٍ هٌحلشثِفشد ثَدى ادساک ثـش ،ثب اػتفبدُ اص
تَكیفگش هؼٌبیی ثخَثی تفؼیش ًویؿًَذ .دسک کبسثشاى هختلف اص یک
تلَیش ثٌذست هـبثِ ّن اػت .ایي هؼبئل ثِ کبسثشدّبی اثضاس ثبصیبثی
تلَیش هجتٌی ثش کلوبت کلیذی ٍ ّوچٌیي سٍؽّبی ػٌتی هجتٌی ثش
هتي کِ ػول ػٌگیي ثبسگزاسی تلبٍیش سا ًویتَاًٌذ اًدبم دٌّذ،
۴
هحذٍد هیؿَد .ثٌبثشایي هفَْم ثبصیبثی تلَیش هجتٌی ثش هحتَا

) (CBIRثَخَد آهذ .ثبصیبثی تلَیش هجتٌی ثش هحتَا )  (CBIRتالؽ
هی کٌذ تب فشآیٌذ ؿبخقگزاسی یب تفؼیش تلبٍیش سا دس پبیگبُ دادُ
تلَیش ثغَس خَدکبس اًدبم دّذ .ثبصیبثی تلَیش هجتٌی ثش هحتَا
) (CBIRاص هحتَای ثلشی تلبٍیش هبًٌذ سًگ ،ؿکل ٍ ثبفت ثشای
ًوبیؾ ٍ ؿبخقگزاسی تلَیش اػتفبدُ هی ًوبیذ .ایي هفبّین ثب
اػتفبدُ اص ثشداسّبی ٍیظگی چٌذثؼذی اػتخشاج ؿذُ ٍ دس پبیگبُدادُ
ؿبخقگزاسی ؿذُاًذٍ .قتی تلَیشی ثؼٌَاى پشعٍخَ ٍسٍدی ثشای
ثبصیبثی اعالػبت دادُ هیؿَد .ثشداسّبی ٍیظگی اػتخشاج هیؿًَذ ٍ
ػپغ تلبٍیش ثب ثشداسّبی ٍیظگی هـبثِ ،اص پبیگبُ دادُ ثَػیلِ هقبیؼِ
ثبصیبثی هیؿًَذ .عشح ؿبخقگزاسی سٍؽ هَثشی ثشای ثبصیبثی تلبٍیش
اص پبیگبُدادُ سا فشاّن هیکٌذ .دس ٍاقغ ػالهتگزاسی تلبٍیش خؼتِ
کٌٌذُ ٍ پشّضیٌِ اػت ٍ ساُ حل هٌبػجی ًیؼت .ثشای ثشسػی ایي
هؼئلِ H.J.Zahang ،عشح اًتـبس کلوبت کلیذی پیـشفتِ آهبسی سا
پیـٌْبد داد .کِ چبسچَثی ثشای تفؼیش خَدکبس تلبٍیش دسٍى پبیگبُ-
دادُّب اػت .ثغَس هؼوَل هَتَسّبی خؼتدَ دقت کوی دس پبػخ ثِ
پشعٍخَ داسًذ ٍ هوکي اػت ثؼیبسی اص كفحبت ٍة غیشهفیذ سا
ثبصیبثی کٌٌذ ٍ ثؼضی اص كفحبت خیلی هْن سا ًبدیذُ ثگیشًذ.
ٍّ Ricardo Camposوکبساى هـکالت ػلؼلِ هشاتت خَؿِثٌذی
ٍة سا هغبلؼِ کشدًذ ٍ هؼوبسی هَتَس  meta-searchسا کِ WISE
ًبهیذُ ؿذ پیـٌْبد دادًذ کِ ثغَس خَدکبس خَؿِ ّبیی اص كفحبت ٍة
هشتجظ هی ػبخت ٍ هفَْم پشعٍخَ سا دسثش داؿت .ایي خَؿِّب
ػپغ ثغَس ػلؼلِ هشاتجی ػبصهبى یبفتٌذ .هْذی حؼیٌی ٍ حؼي
اثَالحؼٌی یک  Query-URL co-clusteringخذیذ ثشای یک ٍة-
ػبیت پیـٌْبد دادًذ کِ ثشای اسصیبثی هؼوبسی اعالػبت ٍ ػبختبس لیٌک
هفیذ اػت .دس هشحلِ اٍل توبم پشعٍخَّب ٍ ّ URLبی هشتجظ دس
ٍة ػبیت خبف اص فبیلثجت پشعٍخَ گشدآٍسی هیؿًَذ ٍ ثؼٌَاى یک
گشاف دٍ ثخـی،کِ یک عشف آى ثشای خؼتدَّب ٍ یک عشف آى ثشای
ّURLب اػت اسائِ هیؿَد .دس هشحلِی ثؼذ یک خَؿِثٌذی ثذٍى
هحتَا ثشای خَؿِی پشعٍخَّب ٍ خَؿِ ّURLب ثغَس ّوضهبى ثکبس
گشفتِ هیؿَد .ػپغ دس هشحلِ آخش ثشاػبع اًذاصُگیشی اعالػبت،
خَؿِّبی ّ URLب ٍ پشعٍخَّب ثِتشتیت ثشای اسصیبثی ػبختبس لیٌک
ٍ هؼوبسی اعالػبت ثکبس هیسًٍذ .ثبصیبثی هحتَای ٍة اص ٍظبیف هؼوَل
اػت ٍ ًیبص ثِ تَػؼِ اثضاس خَدکبس ٍ هَسد ًظش کبسثش ،ثشای اسائِ اعالػبت
هـخق ٍ ثْجَد ًتبیح  Web Content Miningثب اػتفبدُ اص
تـخیق ٍ حزف لیٌکّبی افضًٍِ داسد .ایي هَضَع اهشٍصُ چبلؾ
اكلی تحقیقبت ٍةکبٍی اػت(.)۲,۷

Web Structure Mining -۶
هقبدیش  Web Structure Miningاص کـف ٍ هذلؼبصی ػبختبس
لیٌک ٍة ثذػت هیآیذ .اثضاس ثبصیبثی اعالػبت ٍة تٌْب اص هتي هَخَد
دس كفحبت ٍة اػتفبدُ هیکٌذ ٍ اص اعالػبت هفیذ دسٍى لیٌکّبی
ٍة چـنپَؿی هیکٌذ .اّذاف  Web Structure Miningایدبد
ػبختبس خالكِ ثشای ٍةػبیتّب ٍ كفحبت ٍة اػت.

توشکضاكلی Web Structure Miningسٍی اعالػبت لیٌک اػت.
الگَسیتن اكلی ثشای تحلیل اثش لیٌک ً HITSبم داسدKelenberg .
هفَْم ّhubب (كفحبتی کِ ثِ كفحبت صیبدی اسخبع هی کٌٌذ) ٍ
ّauthoritieب ( كفحبتی کِ هَسد اسخبع كفحبت صیبدی قشاس گشفتِ
اًذ) سا هؼشفی کشد .اٍ هدوَػِ اثضاس الگَسیتوی ثشای اػتخشاج اعالػبت
اص ػبختبسّبی لیٌک ایدبد کشد .هؼئلِ اكلی ایدبد چبسچَثی ثشای
پبالیؾ هجبحث هَسد خؼتدَ اص عشیق اکتـبف اعالػبت هؼتجش هٌبثغ
اػت Furnkaranz .ثیبى کشد کِ ٍة هوکي اػت ثؼٌَاى گشاف
خْتداس ثٌظش ثشػذ کِ گشُّبی آى اػٌبد ٍة ٍ لجِّبی آى اثش لیٌک-
ّبی ثیي اػٌبد اػت( .) ۶اػتفبدُ اص ػبختبس گشاف ثشای ثْجَد ػولکشد
ثبصیبثی ٍ دقت دس دػتِثٌذی اػت .ثؼیبسی اص هَتَسّبی خؼتدَ اص
ٍیظگیّبی گشاف دس ستجِ ثٌذی ًتبیح پشعٍخَ اػتفبدُ هی ًوبیٌذ.
سؿذ هؼتوش دس اًذاصُ ٍ اػتفبدُ اص ایٌتشًت هـکالتی دس خؼتدَی
اعالػبت ثَخَد آٍسدُ اػت Sheng ٍ Fang .كفحِ پَستبل یک ٍة
ػبیت سا عشاحی کشدًذ .آىّب ػؼی کشدًذ حذاکثش ثْشٍُسی ،اثشثخـی
ٍ کبسثشد اص كفحِ پَستبل ٍةػبیت ثب اًتخبة تؼذاد هحذٍدی اثش لیٌک
اص هدوَػِ ثضسگ داؿتِ ثبؿٌذ ٍ ثشاػبع سٍاثظ هیبى اثش لیٌکّب یک
سٍیکشد هکبؿفِای ثشای اًتخبة اثشلیٌک پیـٌْبد دادًذ کِ link
ً selectorبم گشفت .کِ ثدبی خَؿِ ثٌذی الگَی ًبٍثشی کبسثشاى ،آًشا
ثب فبكلِ اقلیذػی اًذاصُ گیشی هی ًوبیٌذNacim Fateh .
ّ ٍChikhiوکبساى ًـبى دادًذ کِ ّناسصی ثیي  ٍ HITSتحلیل
اخضای اكلی Tتکٌیک ؿٌبختِ ؿذُای ثشای کبّؾ اثؼبد اػت .آًْب ثب
اػتفبدُ اص تکٌیکّبی کبّؾ اثؼبد ۵هختلف ) (DRTSػبختبسّبی
ضوٌی پٌْبى سا دس اثشلیٌکّبی ٍة ثشسػی هیکٌٌذّ .وچٌیي چْبس
تکٌیک کبّؾ اثؼبد ) (DRTSصیش سا کِ ثشای ٍظبیف Web
 Structure Miningاػت هقبیؼِ هی کٌٌذ .تحلیل اخضای اكلی
) ، (PCAهبتشیغ فبکتَسگیشی غیش هٌفی ) ،(NMFتحلیل اخضای
هؼتقل ) ٍ (ICAپشٍطُ تلبدفی ) .(RPآًْب سٍی هدوَػِ دادُّب
آصهبیؾ اًدبم دادًذ ٍ ًـبى دادًذ کِ هبتشیغ فبکتَسگیشی غیشهٌفی
) (NMFسٍیکشد اهیذ ثخـی ثشای تحلیل ػبختبس ٍة اػت ٍ ًؼجت ثِ
سٍؿْبی دیگش ثشتشی داسد .ػالٍُ ثش ستجِ ثٌذی خؼتدَ ،اثش لیٌک ّب
ّوچٌیي ثشای یبفتي اختوبػبت ٍة هفیذ ّؼتٌذ .یک اختوبع ٍة
هدوَػِ ای اص كفحبت ٍة اػت کِ سٍی یک هَضَع یب هغلت خبف
توشکض داسد(.)۲,۷

Web Usage Mining -۷
هقبدیش  Web Usage Miningاص عشیق دسک سفتبسکبسثش دس تؼبهل ثب
ٍة یب ٍةػبیت ثذػت هیآیذ .یکی اص اّذاف آى ثذػت آٍسدى
اعالػبتی اػت کِ ثِ ػبصهبًذّی ٍةػبیت یب تغجیق ثْتش دسخَاػت
کبسثش کوک کٌذ .هذل ًَ Web Usage Miningػی اص کبٍؽّبی
فبیل ثجت ػشٍس اػتّ .ذف آى گشفتي اعالػبت دػتشػی کبسثشاى اص
فبیلّبی ثجت ثشای ػبخت ػبیتّبیی اػت کِ هیتَاًٌذ کبهالً
خَدؿبى سا ثب دسخَاػتّبی کبسثشاى تغجیق دٌّذ ،کِ خذهبت ثْتش ثِ

کبسثشاى ٍ هضایبی اقتلبدی ثیـتش سا دس پی داسًذ .تؼذاد صیبدی اثضاس
تحلیل فبیلثجت ٍة ثشای اػتخشاج ػَاثق رخیشُ ؿذُ دس فبیلثجت
كفحبت ٍة دس دػتشع قشاس داسد .هحتَیبت رخیشُ ؿذُ فبیل ثجت
اعالػبت هفیذ صیبدی اص قجیل  ،URLآدسع  ،IPصهبى ٍ اص ایي قجیل
اعالػبت سا داساػت .اکتـبف ٍ تحلیل اعالػبت فبیلثجت کوک ثِ
یبفتي هلشف کٌٌذگبى ثبلقَُتش ،كفحبت ٍة هحجَة تش ٍ غیشُ هی-
کٌذ .کِ هی تَاًذ دس ػبصهبًذّی ٍة ػبیت ثشای دػتشػی ػشیؼتش ٍ
ساحتتش هلشف کٌٌذگبى ،استقبء ٍ ساّجشی ،خزة تجلیغبت ثیـتش
ثَػیلِ آگْیّبی َّؿوٌذ ٍ ًظبست هَثش ثش ٍةػبیت هَثش ثبؿذ.
ثیـتش دادُّبی هَسد اػتفبدُ ثشای کبٍؽ ٍةػشٍسّب proxy ،ػشٍسّب
یب ػشٍسّبی پبیگبُ دادُ خوغ آٍسی هیؿًَذ کِ توبم آًْب دادُّبی
ّ noisyؼتٌذ .چَى ٍةکبٍی ثِ  noiseحؼبع اػت ثٌبثشایي
سٍؿْبی پبکؼبصی دادُ دس ایٌدب ضشٍسی اػتٍ J.Srivastava .
 R.Cooleyپیؾ پشداصؽ دادُ سا دس چٌذ صیش ٍظیفِ دػتِ ثٌذی
ًوَدًذ ٍ ػپغ آىّب سا ثشسػی کشدًذ ٍ ثِ ایي ًتیدِ دػت یبفتٌذ کِ
حبكل پیؾپشداصؽ ثبیذ دادُای ثبؿذ کِ اخبصُی تـخیق الگَی گزس
کبسثش سا ثلَست ّpage viewبّsession ،ب ٍ ّclick streamب -
ثذّذّclick stream .ب هَسد تَخِ خبف ّؼتٌذ صیشا آًْب اخبصُ
تـخیق الگَّبی ًبٍثشی کبسثشاى سا هیدٌّذ .هذلّبی هبسکَف کبسثشد
گؼتشدُای ثشای هذل کشدى سفتبسّبی ًبٍثشی کبسثشاى دس ٍةػبیتّب
داسًذ .کیفیت  Web Usage Miningدس اکتـبف داًؾ ػالٍُ ثش دادُ
ثِ الگَسیتن ًیض ثؼتگی داسدّ ٍ Yu-Hui Tao .وکبساًؾ دس
تحقیقبتی کِ اًدبم دادًذ یک هٌجغ دادُ خذیذ کـف کشدًذ ٍ آًشا
ثشسػی تؼوذی دادًُ (IBD) ۶بهیذًذکِ ثشای ثْجَد اثش ثخـی
کبسثشدّبی  Web Usage Miningاػت IBD .یک عجقِثٌذی اص
ػولیبت ثشسػی آًالیي ،اص قجیل  ،scroll ،copyیب  save asاػت کِ
دس فبیلّبی ثجت ًگْذاسی ًویؿًَذ .دس ًتیدِ ،اّذاف پظٍّؾّب ثشای
ایدبد دسک پبیِ  IBDهٌدش ثِ قجَل آػبى پظٍّؾّبٍ آصهبیؾ ّب دس
 Web Usage Miningهیؿَد .اخیشاً تؼذادی الگَسیتن Web
 Usage Miningثشای کبٍؽ سفتبس ًبٍثشی کبسثش پیـٌْبد ؿذُ اػت.
"سٍؽ تفکیک" یکی اص اثتذایی تشیي سٍؽّبی خَؿِ ثٌذی هَسد
اػتفبدُ دس  Web Usage Miningاػت .ػیؼتنّبی تَكیِگش
هجتٌی ثش ٍة ،دس ّذایت کبسثش ثِ كفحبت هقلذ دس ٍةػبیت ّب خیلی
هفیذ ٍاقغ هیؿًَذ .ػیؼتنّبی تَكیِگش Web Usage Mining
ثشای پیـگَیی قلذ سفتبسّبی ًبٍثشی کبسثشاى پیـٌْبد ؿذُاًذ .پیؾ
ثیٌی قلذ ٍتغییش حبلت کبسثش دس آیٌذُ ثشاػبع دادُ click stream
کبسثش اػتّ ٍ N.Mustapha ٍ M.Jalali .وکبساى یک هذل ثشای
پیـگَیی آًالیي اص عشیق ػیؼتن  Web Usage Miningتَػؼِ
دادًذ ( ٍ ) ۸سٍیکشدی ثشای عجقِ ثٌذی الگَّبی ًبٍثشی کبسثش ثشای
پیـگَیی قلذ کبسثش دس آیٌذُ پیـٌْبد دادًذ( .)۲,۷

ً -۸تیدِ گیشی

دس ایي هقبلِ یک خوغآٍسی دسثبسُ پظٍّؾّبی اًدبم ؿذُ دس صهیٌِ
ٍةکبٍی دسگزؿتِ ٍ حبل اسائِ کشدُاین .کِ ثشپبیِ ػِ ًَع ٍةکبٍی دس
 WWWاػتّ .وچٌیي فشآیٌذ ٍةکبٍی سا دس چْبس صیشٍظیفِ ؿشح
دادُ ؿذُ اػت .دادُی ٍة ثغَسػوذُ ًیوِػبختیبفتِ یب غیشػبخت-
یبفتِ اػت .کِ ثِ دلیل ًبّوگًَی ٍ ثذٍى ػبختبس ثَدى دادُ ٍة ،کـف
خَدکبس اعالػبت داسای چبلؾّبی صیبدی دس تحقیقبت اػت .اهشٍصُ
ٍةکبٍی ًبحیِ پشثوشی ثشای پظٍّؾ اػت.
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